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 ارشد دانشگاه   كارشناس.4و3 دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي،. 2  استاديار دانشگاه شهيد بهشتي،.1
 شهيد بهشتي

 

 چكيده

اين  به.  حركتي بر بهرة رشد حركتي حركات درشت و ظريف نوزادان بود–هدف از پژوهش حاضر، بررسي تأثير تجربة ادراكي 
صورت همگن  صورت تصادفي از مركز شيرخوارگاه آمنة شهر تهران انتخاب شدند و به  ماهة سالم و باليده به5 – 8زاد  نو15منظور 

 دقيقه در محيط 60 جلسه و هر جلسه 36نوزادان گروه آزمايش به مدت . هاي آزمايش و كنترل قرار گرفتند از نظر سني در گروه
هاي حركتي درشت و ظريف، از مقياس رشد حركتي پي بادي  اي ارزيابي مهارتبر.  حركتي تمرين كردند–شدة ادراكي  غني

هاي بهرة  نتايج نشان داد بين ميانگين نمره.  مستقل تجزيه و تحليل شدtهاي حاصل با استفاده از آزمون آماري  داده. استفاده شد
دو گروه تمرين ) P = 02/0(حركات درشت  حركتي –هاي بهرة رشدي  و ميانگين نمره) p = 004/0(رشد حركتي حركات ظريف 

طور كلي و بر بهرة رشد حركتي  هاي حاصل، تمرين و تجربه بر رشد حركتي به براساس يافته. و كنترل تفاوت معناداري وجود دارد
ي ها عبارت ديگر، تمرين و تجربه عاملي مثبت در رشد مهارت به. طور اختصاصي تأثير مثبت دارد حركات درشت و ظريف به

هاي پويا در رشد حركتي ها با ديدگاه سيستم اين يافته. كننده در دو گروه تمرين بوداي و بنيادي نوزادان شركت حركتي پايه
 .سازگار است

 

 هاي كليدي واژه

 . حركتي، حركات ظريف، حركات درشت، بهرة رشد حركتي–ادراكي 
 

                                                           
  .اين پژوهش با استفاده از اعتبارات پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي انجام شده است  ∗
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 مقدمه

تأثير بالقوة آن بر ديگر ابعاد رشدي در تحقيقات رشد حركتي، يكي از ابعاد مختلف رشدي انسان است كه 
هاي تازه و پااليش آنها از طريق چگونگي اجرا و رشد حركتي بازتاب پيدايش مهارت. مختلف بررسي شده است

هاي رشدي رفتار  جنبه. در زمينة فرايند رشد، تحقيقات زيادي انجام گرفته است). 6 و 5(توليد حركت است 
اند، از لحاظ زماني و  ا تحقيقات ديگري كه از فرايندهاي ادراكي و عاطفي برخوردار بودهحركتي، در مقايسه ب

شناسان رشد عالقة بسيار كمي به رشد هاي بيشتري دارند و از لحاظ تاريخي، روانآزادي عمل محدوديت
مند  اجتماعي عالقهشناسان روان. اند حركتي داشته و اغلب به نمايش قابل مشاهدة عملكردهاي ادراكي پرداخته

اين . اند به فرايندهاي رشد عاطفي، تنها توجه گذرايي به حركت و تأثير آن در رشد اجتماعي و عاطفي فرد داشته
-هاي روان  مورد استفاده در تحقيقات رشد حركتي، ناشي از بسياري از شاخهةدر حالي است كه مفاهيم اولي

هاي رفتاري  واسطة تأثير بالقوة آن بر ديگر زمينه  بهپس طبيعي است كه رشد حركتي اغلب. شناسي است
اين يكي از داليل مطالعة رشد حركتي . عنوان ابزاري مناسب و در دسترس براي مطالعة رفتار بررسي شود به
 ).14 و 6، 3، 1(اي باارزش است  عنوان پديده به

حركتي اوليه همزمان با افزايش سن هاي در چند دهة اخير، ديدگاه اوليه در مورد رشد اين بوده كه مهارت
، چگونگي رشد را به 1گزل). 16(يابد خود رشد مياي كه خودبه شوند، درست همانند گياه باغچهكودك ظاهر مي

، 1(داد و معتقد بود محيط و تمرين نقش ناچيز و گذرايي بر فرايند رشد دارند باليدگي سيستم عصبي ارتباط مي
هاي ساعت برعكس شده است و بيشتر محققان معتقدند  ال حاضر جهت حركت عقربهولي در ح). 16 و 14، 6، 3

 در 2نيوول). 20 و 16(كند بندي حركات جديد بازي ميگيري و زمانكه تجربه نقش بسيار مهمي را در شكل
، 6، 3(اند   مدل قيود را مطرح كرد، بر اساس اين مدل، سه مؤلفة فرد، محيط و تكليف در رشد سهيم1986سال 

عالوه بر ). 14، 3(هاي در هم تنيدة باليدگي و تجربه مورد توجه قرار گرفته است در اين مدل، پيچيدگي). 14
ريزي ساختار مغز در ابتداي زندگي و از طريق  بيان كردند كه پايه) 2003(و گراسمن ) 2006(اين، فردريك 

از ). 12(آيد دست مي  شرايط محيطي و تجربه بهپيوسته از تعامل پوياي بين عوامل ژنتيك،هم اي به مجموعه

                                                           
1 - Gesell 
2  - Newell 
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شناسي رشد اين است كه تجارب اوليه نقشي اساسي در فرايند رشد شدة مهم در روان سوي ديگر، اصل پذيرفته
شود و مسيري را براي رفتارهاي تطبيقي و غيرتطبيقي آدمي يادگيري از سنين ابتدايي آغاز مي. انسان دارد
 پيامد چنين قانوني اين است كه دورة مشخصي در طول فرايند رشد اوليه وجود دارد كه در ).13(سازد فراهم مي

هاي هاي حساس يا زمان دوره(ها  اين دوره. هاي ديگر دارند تري نسبت به دوره اين دوره تجارب نقش برجسته
ها ها و كفايتشد مهارتهايي هستند كه در طول آنها انواع مشخصي از تجارب، تأثير اساسي بر رفرصت) بحراني
در راستاي اهميت شناخت صحيح رشد در فهم فرايند رفتاري انسان، در متون ). 14 و 13، 6، 5، 3(دارند 

، 1(عنوان دوران حساس و تأثيرگذار اشاره شده است  هاي سني و رشدي در سنين اوليه بهبندي مختلف به طبقه
عنوان مراحل اوليه  شني به اهميت فازهاي بازتابي و مقدماتي بهاز جمله گاالهو در مدل ساعت ). 14 و 6، 5، 3

 ).14(در رشد تأكيد كرده است 

اي ارادي در رشد حركتي نوزادان، تحقيقات بسيار كمي در اين زمينه صورت  باوجود اهميت حركات پايه
 هستند و محققان دبستاني و دبستانبيشتر تحقيقات انجام گرفته در داخل كشور در سنين پيش. گرفته است

اين درحالي است كه اين .  اند كمتر به بررسي عوامل مؤثر بر رشد حركتي در سنين نوزادي و طفوليت پرداخته
جايي مثل ايستادن و راه رفتن و دستكاري  هاي حركتي بنيادي جابهگذار مهارت عنوان سنين پايه سنين به

توانند به داليل بديهي اخالقي، پژوهشگران نمي). 14 و 6، 5 ،4، 3، 1(اند  ها، شناخته شدهمانند انواع گرفتنه
شماري دربارة مراكز با وجود اين، اطالعات انگشت. هاي محروم قرار دهند اطفال را از نظر محيطي در محيط

براي نمونه، ). 5(دهندة محروميت در زمينة رشد حركتي است سرپرست وجود دارد كه نشان نگهداري اطفال بي
شوند، در مقايسه با كودكاني كه در روزي نگهداري مي هاي شبانهنشان داد كودكاني كه در محيط) 1978(پولبي 

جنبة ). 5(اند  ماندهكنند، از نظر رشد فيزيكي، ذهني، عاطفي، اجتماعي و زبان عقبمحيط خانواده رشد مي
طلبد و آن اينكه بيشتر اين يهاي حساس رشد توجه بيشتري را م خاصي از تحقيقات مذكور در زمينة دوره

). 3(اند  كار برده هاي جديد را در سنجش و ارزيابي رشد به  يعني توجه به اكتساب مهارت،مطالعات تنها يك روش
ها و هاي آنتروپومتريك بر پيدايش اين مهارتاين تحقيقات بيشتر در پي تأثير عواملي همچون سن و ويژگي

بين تمرين گام ) 2006(مك كي و باروس ). 17، 8(اند  بيعي متمركز بودهبهبود الگوي مهارت در حين رشد ط
). 18(سن و سال مبتال به سندرم داون، ارتباطي را نشان دادند -برداشتن ابتدايي و رشد راه رفتن در نوزادان كم
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) 2000 (1كينگنورس و شوماخلر). 12، 1( حركتي كودك تابعي از تمرين است –براساس شواهد دستگاه عصبي 
بور از موانع عبيني كنندة بهتري براي گزارش كردند تجربة راه رفتن در مقايسه با مهارت راه رفتن، عامل پيش

. منظور بررسي نقش محيط و تجربه بر مهارت گرفتن، به تحقيقاتي در اين زمينه پرداختند محققان به). 9(است 
هاي فرد و تكليف بر كيفيت رشد مهارت گرفتن يتآمده به تأثير محيط و محدوددست طور كلي، نتايج به به

رو از اين. هاي كيفي را با عالقه دنبال نكردند اغلب محققان جنبه). 19، 11(كنند نوزادان و كودكان اشاره مي
همچنين . تحقيقات بسيار كمي در زمينة آثار محروميت يا پربارسازي بر كيفيت و فرايند رشد حركتي وجود دارد

هاي موقع كه بتواند اعتماد به نفس كودك را در اجراي مهارت ي در مورد نقش تجارب حركتي بهاطالعات كم
هاي حساس و كيفيت رشد حركتي را  گذاري كند، در دست است كه لزوم توجه بيشتر به وجود دوره حركتي پايه

دك بر سن تقويمي هاي حركتي كوبهرة رشد حركتي از تقسيم بهترين سن اكتساب مهارت). 5(كند بيان مي
دهد، بلكه بنابراين بهرة رشد حركتي تنها سن پيدايش نقاط عطف حركتي را نشان نمي). 10(آيد دست مي به

گيري  هاي حركتي است و ابزاري مفيد در شناسايي عملكرد كودك يا اندازه دهندة كيفيت رشد مهارتنشان
 . مقياس استفاده شده استدر پژوهش حاضر، از اين). 2(شود ميزان تغيير محسوب مي

گيرد  حركتي در نظر مي–عنوان مرحلة حسي  را به)  سالگي2بدو تولد تا (باتوجه به اينكه پياژه دورة نوزادي 
هاي  كند، همچنين براساس ديدگاه سيستم پويا همة حيطهو بر نقش حركت بر رشد ادراكي و شناختي تأكيد مي

 تأثير متقابل بر هم دارند و با در نظر گرفتن اين مطلب كه هر )شناختي، عاطفي، حركتي و جسماني(رشد 
 لزوم تحقيق در زمينة ،)14، 6، 5، 1(يابد  درصد رشد سيستم عصبي خود دست مي70كودك تا دو سالگي به 

 .رسدنظر مي نقش تجربه بر رشد حركتي در نوزادان زير دو سال ضروري به

 حركتي غني در محيط و با استفاده از –با ايجاد زمينة ادراكي باتوجه به مطالب مذكور، در تحقيق حاضر 
 حركتي بر چگونگي رشد حركات درشت و ظريف –مقياس كيفي بهرة رشد حركتي، تأثيرات تجربة ادراكي 

 .نوزادان در دورة حساس در فرايندهاي رشدي بررسي شده است

 

                                                           
1 - Kingsnorth and Schmuchler 
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 روش تحقيق

هاي موجود، با  تجربي است و باتوجه به محدوديتق نيمه كاربردي و روش تحقي–اين تحقيق، از نوع بنيادي 
 .آزمون با گروه كنترل بودتحقيق از نوع پس. دو گروه آزمايش و كنترل انجام گرفت

 جامعه و نمونة آماري

سرپرست آمنه   ماهة ساكن در مركز نگهداري كودكان بي8 تا 5جامعة آماري پژوهش حاضر كلية نوزادان 
سازي از نظر سني در دو گروه صورت تصادفي انتخاب شدند و با همگن  نوزاد به15 نوزادان، از ميان اين. بودند

براي اجراي اين تحقيق ابتدا هماهنگي اوليه با مسئوالن مركز . قرار گرفتند) n = 8(و كنترل ) n =7(آزمايش 
ان شميرانات و موافقت شيرخوارگاه انجام و با تأييد طرح پژوهشي توسط بخش آموزش ادارة بهزيستي شهرست

كاري و رعايت اصول اخالقي و ايمني در مبر هاي مبني نامهمعاونت امور اجتماعي و حراست اين اداره، تفاهم
 .تحقيق منعقد و محققان به شيرخوارگاه معرفي شدند

 روش اجرا

ازي محيط در سمنظور غني اين وسايل به. اي با وسايل مربوط تجهيز شد براي انجام آزمايش اتاق ويژه
بازي كروي و رنگي و  اي از دو دسته اسباب مجموعه. جايي طراحي و انتخاب شدند هاي دستكاري و جابهمهارت

عنوان  ها، مثلث رنگي و جعبة اشكال مختلف در اندازة كوچك، متوسط و بزرگ به ها، استوانهاي از مكعب مجموعه
اي از اشيا سفت و  جنس دسته. ان در اتاق قرار داده شدهاي دستكاري و گرفتن نوزادهايي براي مهارتمحرك

ترين توپ اين دسته،  كوچك،متر بود سانتي1/17 تا 9/3 عدد توپ با قطرهاي مختلف از 17محكم و شامل 
ترين توپ به كه گرفتن بزرگ درحالي،ترين نوزاد گروه بودسنراحتي قابل گرفتن با دست حتي براي كم به

تنها اندازة متوسط توپ به لحاظ ادراكي براي گرفتن يك دستي يا دو دستي، .  دست نياز داشتاستفاده از هر دو
 4/16 تا 4/4شده با الياف رنگي با قطر   توپ نرم و ساخته12 شامل ،هادستة دوم توپ. كننده بودمبهم و گيج

راحتي انگشتان خود را در داخل  د بهتوانستنها متراكم نبود و نوزادان ميدهندة توپالياف تشكيل. متر بودسانتي
-اي ديگر به شكل مكعب با اندازه و رنگ مجموعه. ترين آنها را با يك دست بگيرندالياف فروكنند و حتي بزرگ

هاي مختلف در جعبة اشكال نيز شكل. متر بود سانتي7 تا 5/2ابعاد مكعب . هاي متنوع در محيط قرار داده شد
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ها، اشكال و اندازة وسايل متناسب مالك انتخاب رنگ. وجود داشت...  چندضلعي و رنگي شامل مكعب، استوانه،
شده در متون رشدي همچون مقياس رشدي هالورسون، بيلي، شرلي و گزل  هاي رشدي ارائهبودن آنها با مقياس

 .بود

ر ايجاد شرايط منظو اي كه به دسته. جايي طراحي شد هاي جابهها براي مهارتدستة ديگر از وسايل و محرك
 يك صفحه با شيب باالرونده كه با ، كه شامل،خيز رفتن نوزادان طراحي شد تمريني بيشتر بر روي مهارت سينه

منظور حفظ  شايان ذكر است به. متر بود سانتي3/75ارتفاع و  6/83 عرض ،5/244شد، به طول فرش پوشيده مي
وسيلة ديگر راهرويي با شيب نزولي قابل تنظيم .  بودايمني نوزادان دو طرف اين صفحه نردة چوبي نصب شده

 .متر بود سانتي65 و عرض آن 12پلكاني با چهار پلة كوتاه نيز طراحي شد كه ارتفاع هر پله . بود

 فرايند اجراي آزمايش

اين آزمايش، . طور مساوي به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم شدند كننده در آزمايش بهپانزده نوزاد شركت
محققان در ساعت مشخص نوزادان .  جلسة تمريني يك ساعته برگزار شد3 هفته طول كشيد و در هر هفته 12

نوزادان در ساعت . دادنداي كه باتوجه به اهداف تحقيق طراحي شده بود، قرار ميگروه آزمايش را در اتاق ويژه
شايان ذكر است كه كلية نوزادان . كردندطور آزادانه و كامالً اختياري، در اتاق مذكور بازي مي تمريني به

به . بردندسر مي كننده در پژوهش حاضر در ساعات خارج از جلسات پژوهش و شرايط يكسان محيط به شركت
فقط نوزادان گروه . كردندشكل آزاد بازي مياين ترتيب كه روزانه حدود دو ساعت در اتاق بازي واقع در مركز، به

 .كردندشده تجربه ميختياري را در محيط غنيآزمايش تمرينات كامالً ا

 گيري ابزار اندازه

 1هاي حركتي درشت و ظريف در تحقيق حاضر از مقياس رشد حركتي پي باديمنظور ارزيابي مهارت به
هاي حركتي درشت و ظريف را در دامنة سني بدو اي است كه مهارتاين مقياس آزمون هنجارشده. استفاده شد

ماندگي ذهني و رشد هوشي  در مؤسسة عقب3 و فيوول2اين آزمون را فوليو. گيردگي اندازه مي ماه83تولد تا 

                                                           
1 -  Peabody development motor scales  
2 - Folio  
3 - Fewell 
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آزمون متشكل از دو مقياس حركات درشت و ظريف .  منتشر كردند1دانشكدة جورج پي بادي دانشگاه وندربيلت
شود قسيم مي آيتم در هر سطح ت10 سطح سني و 17 ماده است كه به 170مقياس حركات درشت شامل . است

مقياس حركات . شودجايي، گيرش و رانش اشياء را شامل مي هايي مانند بازتاب، تعادل، ثبات، جابهو مهارت
هاي  شود و مهارت مورد در هر سطح تقسيم مي8 يا 6 سطح سني و 16 ماده است كه به 112ظريف شامل 

 .گيرد دستي را دربرميكارگيري دست، هماهنگي چشم و دست و چاالكيمربوط به گرفتن، به

 5 – 7در دامنة سني (در شهرهاي تهران و شيراز ) 1383(و درخشان راد ) 1384(اين آزمون توسط دالوند 
 ).18 و 17(هنجاريابي شده است )  سال0 – 2در دامنة سني (در شهر تهران ) سال

 هاي آماريروش

هاي موجود از ليستها در هريك از حركات ظريف و درشت با استفاده از چكهاي خام آزمودني كلية نمره
هاي حركتي ظريف و درشت هريك از هاي خام مهارت دست آوردن نمرهپس از به. دست آمد آزمون پي بادي به

 Zهاي استاندارد  از آزمون به نمرهها را با استفاده از جداول هنجارشدة موجود  ها، محققان اين نمرهآزمودني
 حركتي –هاي رشدي  هاي بهره  به نمرهZهاي استاندارد  تبديل كردند و در ادامه با استفاده از جداول تبديل نمره

 .دست آوردند ها را به اين نمره

گروه از آمار ها، ميانگين و انحراف معيار، از آمار توصيفي و براي مقايسة دو  در اين تحقيق براي توصيف داده
 حركتي حركات درشت و ظريف –هاي بهرة رشدي  هاي ميانگين نمره كه در نمرهطوري به. استنباطي استفاده شد

شده براي نشان دادن تفاوت سطح انتخاب. ند مستقل بررسي و مقايسه شدtهر دو گروه با استفاده از آزمون 
 . استفاده شدSPSS 17افزار آماري بات از نرمبراي محاس.  در نظر گرفته شدP > 05/0دار آماري معني

 

                                                           
1 -  George Peabody college of Vanderbilt university 



  1389تابستان  ،5، شمارة يورزش  _رشد و يادگيري حركتينشرية                       

 

78

 هاي تحقيقيافتهنتايج و 

هاي بهرة رشد حركتي حركات درشت و ظريف در دو گروه آزمايش و كنترل تجزيه و  در تحقيق حاضر نمره
ج ها، از آزمون كولموگروف اسميرنف استفاده شد و نتاي منظور ارزيابي طبيعي بودن توزيع داده به. تحليل شد

ها از آزمون لوين منظور پيش فرض برابري واريانس طور بههمين. ها از توزيع طبيعي برخوردارند نشان داد كه داده
هاي بهرة  ، تفاوت بين ميانگين نمره1نمودار . شان دادنهاي هر دو گروه را  استفاده شد كه نتايج برابري واريانس

 ة نمر2اين تفاوت در هر . دهدمايش و كنترل نشان ميرشد حركتي حركات درشت و ظريف را در دو گروه آز
دار ميان دو گروه، از براي مقايسة دو گروه و تعيين ميزان تفاوت معني. معادل سني به نفع گروه تمرين است

 . مستقل استفاده شدtآزمون 
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 هاي ميانگين  نمرة كل بهرة رشد حركتي حركات درشت و ظريف برحسب نمره– 1نمودار 
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 هاي بهرة رشد حركتي در دو گروه آزمايش و كنترل  مستقل براي مقايسة ميانگين نمرهt آزمون – 1ل جدو

 P-Value درجة آزادي tنمرة   اختالف ميانگين نمرة ميانگين گروه خرده مقياس

نمرة كل بهرة رشد  004/0 13 45/3 607/17 87/105 آزمايش

حركتي حركات 

 004/0 13 -45/3 -607/17 25/88 كنترل ظريف

نمرة كل بهرة رشد  02/0 13 57/2 00/14 00/124 آزمايش

حركتي حركات 

 02/0 13 -57/2 -00/14 00/110 كنترل درشت

 

جايي و  هاي حركتي بنيادي جابهدهد نوزاداني كه در معرض تمرين و تجربة بيشتر مهارت نشان مي1جدول 
هاي كل بهرة رشد حركتي حركات ظريف و درشت، امتياز  طور معناداري در نمره دستكاري قرار گرفتند، به

همچنين در ميانگين نمرة كل بهرة رشد حركتي حركات ظريف، ميان دو گروه آزمايش و . بهتري را كسب كردند
ميانگين نمرة كل بهرة ). ، آزمون دودامنهt ،13 = df ،004/0= P = 45/3(كنترل تفاوت معناداري وجود دارد 

طور معناداري بيشتر از ميانگين اين متغير در  به) M = 87/105(ت ظريف در گروه آزمايش رشد حركتي حركا
در ميانگين نمرة كل بهرة رشد حركتي حركات درشت ميان دو گروه آزمايش و . است) M=25/88(گروه كنترل 

ن نمرة كل بهرة رشد ميانگي). ، آزمون دودامنهt ،13 = df ،02/0 = p =57/2(كنترل تفاوت معناداري وجود دارد 
طور معناداري بيشتر از ميانگين اختالف اين متغير به) M = 00/124(حركتي و حركات درشت در گروه تمرين 

 .است) M = 00/110(در گروه كنترل 
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 گيريبحث و نتيجه

 حركتي بر بهرة رشد حركتي حركات درشت و –هدف از پژوهش حاضر، درك تأثير تمرين و تجربة ادراكي 
اين منظور متغيرهاي وابستة بهرة رشد حركتي حركات ظريف و بهرة به. ريف نوزادان و فرايند رشدي آنان بودظ

 .رشد حركتي حركات درشت و ميزان تغييرات آن در گروه كنترل و تمرين بررسي و مقايسه شد

 دو گروه تمرين و اولين بررسي و مقايسه روي ميانگين نمرة كل بهرة رشد حركتي حركات ظريف نوزادان در
طور معناداري نمرة كل بهرة رشد حركتي بيشتري را در  هنتايج نشان داد نوزادان گروه تمرين ب. كنترل بود

-دهندة كيفيت رشد مهارتاز آنجا كه اين مقياس نشان. حركات ظريف نسبت به گروه كنترل كسب كرده بودند

نشان داد كه نوزادان گروه آزمايش در مقايسه با ، نتايج پژوهش حاضر )2(هاي حركتي درشت و ظريف است 
همچنين نوزادان گروه آزمايش در . نوزدان گروه كنترل، عملكرد كيفي بهتر و بيشتري در حركات ظريف داشتند

كه اين درحالي. مهارت حركتي ظريف باالتر از محدودة سني طبيعي رشد مهارت حركتي ظريف قرار دارند
 حتي نوزاداني كه امكان تجربه در محيط غني براي آنها فراهم ،وه كنترل صادق نبودموضوع در مورد نوزدان گر
دهندة اين مطلب نشان. تري از سن مورد نظر در حركات ظريف از خود نشان دادندنشده بود، عملكرد ضعيف

وزادان  حركتي در دورة حساس رشدي بر رشد حركات ظريف ن–تأثير زياد و چشمگير تمرين و تجربة ادراكي 
 .است

گرفته روي ميانگين نمرة كل بهرة رشد حركتي حركات درشت نوزادان در دومين بررسي و مقايسة صورت
هاي كل بهرة رشد حركتي  گروه آزمايش و گروه كنترل، مشخص شد كه تفاوت معناداري بين ميانگين نمره

 كه نوزادان گروه آزمايش در مقايسه با اين تفاوت معنادار بيانگر آن است. حركات درشت در دو گروه وجود دارد
دهد بر اين، نتايج نشان ميعالوه. نوزادان گروه كنترل، از لحاظ كيفي عملكرد بهتري در حركات درشت داشتند

تري بيشتر نقاط نوزادان گروه ازمايش در مقايسه با نوزادان گروه كنترل و ديگر همساالن خود، در سن پايين
آمده با مشاهدات محققان دستبه اين ترتيب نتايج به. ر حركات درشت كسب كردندعطف حركتي مربوط را د

اي از حركات درشت در نوزادان  عنوان زيرمجموعهبر زودتر چهاردست و پا رفتن، ايستادن و راه رفتن بهمبني
هاي   زيرمجموعهجايي يكي از هاي جابهاز آنجا كه مهارت. گروه تمرين در مقايسه با گروه كنترل سازگار است
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توان نتيجه گرفت كه تمرين و تجربة هاي پژوهش حاضر، مي هاي حركتي درشت است و باتوجه به يافتهمهارت
خيز رفتن،  مانند سينه(جايي نوزادان هاي جابهتواند به عملكرد بهتر در مهارت ماهگي مي8 تا 5بيشتر در 

ها  اين نكته بسيار مهم است، زيرا در واقع اين مهارتتوجه به. منجر شود) چهاردست و پا رفتن و راه رفتن
ها براي ارتباط با محيط هاي حركتي بعدي نوزادان و كودكان هستند و نوزادان از اين مهارتاي براي مهارت پايه

 ).6 و 5، 3، 1(كنند اطراف خود و در نتيجه ادراك و شناخت بهتر محيط استفاده مي

 حركتي عامل –دهد كه تمرين و تجربة ادراكي مده از پژوهش حاضر نشان ميدست آهاي به نتايج و يافته
ها  اين يافته. كننده در گروه آزمايش استهاي حركتي پايه و بنيادي نوزادان شركتمثبتي در رشد مهارت

ف هاي مختلكند كه سيستمطور خالصه، اين رويكرد بيان ميبه. برخالف ديدگاه باليدگي در رشد حركتي است
، 1(گذارد كنند و محيط روي مسير رشدي تأثير نميرشد حركتي را كنترل و تعيين مي) ويژه سيستم عصبيبه(
هايي كه بر روي رفلكس راه رفتن نوزادان انجام دادند، به اين در مقابل، تلن و همكاران با آزمايش). 14 و 6، 5، 3

آمده از پژوهش حاضر دست نتايج به). 14 و 6، 1(رد نتيجه رسيدند كه محيط نيز در فرايند رشد نقش مهمي دا
كه تأييدكنندة نقش مثبت محيط بر رشد نوزادان است، با نتايج تلن و همكاران همخواني دارد و با ديدگاه 

هاي پويا سازگار است، زيرا براساس اين ديدگاه، آمده با ديدگاه سيستمدستبنابراين نتايج به. باليدگي مغاير است
 ).14 و 6، 5، 2( بر وراثت، محيط نيز نقش مهمي در فرايند رشد دارد عالوه

پردازان رشدي مغاير است، زيرا براساس اين ديدگاه، رشد  آمده با ديدگاه نظريهدستهاي به هبر اين يافتعالوه
كه رحالي د،دهد و محيط تأثير ناچيزي بر فرايند رشد داردفرايندي طبيعي است كه تنها با گذر زمان رخ مي

نتايج حاصل از پژوهش حاضر . دهد تغيير محيط نيز بر فرايند رشد مؤثر استهاي پژوهش حاضر نشان مي يافته
 عامل فرد، محيط و تكليف را بر فرايند رشد 3 زيرا اين مدل ،با مدل قيود نيوول در اين زمينه همخواني دارد

ت اوليه كه نشان دادند تجارب بيشتر به افزايش عملكرد ها با تحقيقا اين يافته). 6 و 5(داند حركتي مؤثر مي
هاي تحقيقات آدلف و وريجيگن ها با يافتههمچنين اين يافته). 14 و 6، 5، 3، 1(شوند، همخواني دارد منجر مي

، كوربتا و تلن و جانسون )1989(، نيوول و همكاران )1997(، وريجيگن و تلن )1991(و كوليب ) 1997(و دني 
پردازان  نتايج پژوهش حاضر با نظرية پياژه و ديگر نظريه. سازگار است) 2006( و مك لي و باروس )2000(

پردازان نوروفيزيولوژيك به ارزش  كلية نظريه. نوروفيزيولوژيك مانند جين آيرس و دونالد هب نيز مطابقت دارد
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رسد كه هردو به وجود نظر ميهب، بههاي پياژه و  باتوجه به نظريه.  حركتي اعتقاد دارند–تجارب اولية حسي 
هاي اوليه، زندگي و رشد ذهني و حركتي كودك دار در سالهمبستگي مستقيم بين تجارب حركتي معني

نتايج پژوهش حاضر نيز نشان داد كه تجربه بيشتر در محيط غني در يك دورة حساس رشدي به ). 4(معتقدند 
توان اين ترتيب تمرين و تجربه را ميبه. ه گروه كنترل منجر شدتر در گروه آزمايش نسبت برشد حركتي بهينه

اندازي جديد به بايد چشم. شمار آورد هاي حركتي پايه و بنيادي نوزادان بهعنوان عاملي مؤثر در رشد مهارتبه
 سنين گيري تمرين و تجربة بيشتر حركتي براي نوزادان حتي در سازي محيط و در نتيجه بهرهگيري از غنيبهره

 .كم داشت

 

 تشكر و قدرداني

در پايان از كلية مسئوالن محترم ادارة بهزيستي شهرستان شميرانات و مديريت محترم مركز شيرخوارگاه 
 .شودآمنه كه ما را در اجراي اين پژوهش ياري دادند، سپاسگزاري مي
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